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Strategie przedsi´biorstw w biznesie mi´dzynarodowym, autorzy: Krzysztof Fonfara, Marian
Gorynia, Eugeniusz Najlepszy, Jerzy Schroeder, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznaƒ 2000, s. 234

W ostatnim 10-leciu bardzo dynamicznie rozwija∏y si´ mi´dzynarodowe stosunki ekonomiczne. Jest to proces bardzo wyraêny zarówno w skali makroekonomicznej, jak równie˝ na szczeblu przedsi´biorstwa. Internacjonalizacja ˝ycia gospodarczego zmienia mechanizmy funkcjonowania i struktur´ rynku Êwiatowego. Analiza tych procesów ma istotne znaczenie z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, umo˝liwia bowiem identyfikowanie otoczenia
gospodarczego, w którym przychodzi im dzia∏aç.
Recenzowana ksià˝ka jest udanà próbà analizy dzia∏ania przedsi´biorstw na rynkach mi´dzynarodowych. Autorami ksià˝ki sà czterej profesorowie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Ksià˝ka sk∏ada si´ z czterech cz´Êci. Pierwsza ma charakter wprowadzajàcy, przedstawione tu sà podstawowe zagadnienia, klasyfikacje zwiàzane z mi´dzynarodowà strategià przedsi´biorstw. W nast´pnych rozdzia∏ach autorzy opisujà kolejno: strategie marketingowe, strategi´ kadrowà i finansowà. Rozdzia∏y te tworzà w zasadzie odr´bne ca∏oÊci, tak wi´c kolejnoÊç ich mo˝e byç dowolna.
We wst´pie autorzy sformu∏owali dwie wytyczne, którymi kierowali si´ w trakcie przygotowania ksià˝ki. Pierwsza to prezentowanie dorobku ekonomii Êwiatowej w dziedzinach omawianych w ksià˝ce. Cel ten zosta∏ bez wàtpienia osiàgni´ty. Autorzy z doskona∏à znajomoÊcià rzeczy przedstawili wyniki najwa˝niejszych prac naukowych z literatury Êwiatowej, dotyczàcych strategii przedsi´biorstw na rynkach mi´dzynarodowych.
Drugà wytycznà by∏a adaptacja wyników badaƒ do warunków dzia∏ania polskich przedsi´biorstw w okresie transformacji. Mam wra˝enie, ˝e tego celu nie osiàgni´to w ca∏oÊci.
W mojej opinii nie wszyscy autorzy wywiàzali si´ z przyj´tego we wst´pie za∏o˝enia. Jestem
Êwiadomy, ˝e wyników badaƒ prowadzonych w krajach wysoko rozwini´tych nie mo˝na
w prosty sposób odnieÊç do warunków dzia∏ania polskich przedsi´biorstw, lecz jest to problem na tyle wa˝ny, ˝e w cz´Êci rozdzia∏ów powinien byç traktowany szerzej.
Rozdzia∏ pierwszy Podstawy strategii przedsi´biorstw w biznesie mi´dzynarodowym (tytu∏ jest bardzo zbli˝ony do tytu∏u ksià˝ki) w sposób syntetyczny charakteryzuje teoretyczne uj´cie ró˝nych aspektów dzia∏ania przedsi´biorstw na rynkach mi´dzynarodowych. Autor Êwietnie zna literatur´ omawianych problemów, co umo˝liwia mu przedstawienie najbardziej reprezentatywnych kierunków badaƒ.
Rozdzia∏ sk∏ada si´ z czterch cz´Êci. W pierwszej omawiany jest zakres poj´ciowy, klasyfikacje strategii przedsi´biorstw w biznesie mi´dzynarodowym. Druga cz´Êç zawiera dorobek
teoretyczny wspó∏czesnej ekonomii opisujàcy przes∏anki umi´dzynarodowienia dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw. Interesujàce sà analizy dotyczàce zwiàzków mi´dzy inwestycjami bezpoÊrednimi a internacjonalizacjà przedsi´biorstw.
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Formy zagranicznej ekspansji kapita∏owej tworzà trzecià cz´Êç rozdzia∏u. Autor przedstawia tu bardzo szczegó∏owà ich klasyfikacj´ i opis. W ostatniej cz´Êci rozdzia∏u (niestety
bardzo krótkiej) autor zajmuje si´ problematykà internacjonalizacji dzia∏ania polskich przedsi´biorstw. M. Gorynia formu∏uje dwie grupy przes∏anek decydujàcych o umi´dzynarodowieniu zachowaƒ przedsi´biorstw w okresie transformacji. Mo˝na oceniç, ˝e jest to bardzo
interesujàca cz´Êç pracy, o wysokim poziomie merytorycznym.
Rozdzia∏ drugi zajmuje si´ strategiami marketingowymi w biznesie mi´dzynarodowym.
Jest to merytorycznie wa˝ny i relatywnie dobrze opisany w literaturze Êwiatowej aspekt funkcjonowania przedsi´biorstw. Autor wykaza∏ si´ bardzo dobrà znajomoÊcià literatury przedmiotu. W pierwszej cz´Êci rozdzia∏u zaprezentowa∏ istot´ i zakres marketingu mi´dzynarodowego i strategii mi´dzynarodowej. Uwa˝am, ˝e ta cz´Êç pracy jest bardzo przydatna dla
czytelników – studentów szkó∏ ekonomicznych.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà analizy zawarte w punkcie 2.4. K. Fonfara bada tu zwiàzki mi´dzy wybranà strategià marketingowà a formà internacjonalizacji firmy. Rozwa˝ania wyraênie nawiàzujà do analiz zawartych w rozdziale pierwszym. Pewne zastrze˝enia mogà budziç proporcje rozdzia∏u. Uwa˝am, ˝e zbyt du˝o miejsca poÊwi´cono opisom dwóch przyk∏adów bran˝owych strategii marketingowych na rynkach mi´dzynarodowych. Dotyczà one
przemys∏u farmaceutycznego i budowlanego. Taki wybór i takie proporcje nie budzi∏yby wàtpliwoÊci, gdyby nie stwierdzenia autora (zawarte na s. 107), ˝e bran˝e te ró˝nià si´ od pozosta∏ych w zakresie konstruowania strategii marketingowych. Tak wi´c przeprowadzenie pewnych uogólnieƒ na podstawie podanych przyk∏adów jest bardzo trudne.
Kolejna uwaga dotyczy sygnalizowanego wczeÊniej braku wniosków i zaleceƒ dla polskich
przedsi´biorstw.
Rozdzia∏ trzeci zajmuje si´ strategiami kadrowymi w biznesie mi´dzynarodowym. Jest to
bez wàtpienia nowy aspekt funkcjonowania firm na rynkach zagranicznych. Nieliczne sà opracowania na ten temat w polskiej literaturze ekonomicznej. Autor nale˝y do wàskiego grona
polskich specjalistów zajmujàcych si´ tà problematykà.
Uk∏ad tej cz´Êci pracy uwa˝am za prawid∏owy. W kolejnych punktach autor omawia
wszystkie najwa˝niejsze problemy zwiàzane z przygotowaniem kadr do pracy za granicà.
Wskazuje najistotniejsze ró˝nice mi´dzy strategià kadrowà przedsi´biorstwa w kraju i za granicà, wynikajàce z odmiennych uwarunkowaƒ i stawianych im zadaƒ. Omawiane sà dok∏adnie zasady doboru kadr do pracy w przedsi´biorstwach mi´dzynarodowych. Interesujàca jest
prezentacja procedur i kryteriów selekcji kandydatów do pracy za granicà.
Polityka szkolenia kadr i polityka p∏acowa tworzà kolejne cz´Êci rozdzia∏u; zwraca tu
uwag´ zamieszczenie wielu przyk∏adów ilustrujàcych rozwa˝ania o charakterze ogólnym.
W rozdziale tym brakuje odniesienia do sytuacji polskich przedsi´biorstw. Zdaj´ sobie spraw´ z faktu, i˝ niewiele naszych przedsi´biorstw prowadzi d∏ugofalowà polityk´ przygotowywania kadr do pracy za granicà, niemniej jednak wnioski autora by∏yby z pewnoÊcià interesujàce. Pomijajàc t´ uwag´, uwa˝am rozdzia∏ za wartoÊciowy pod wzgl´dem merytorycznym.
Eugeniusz Najlepszy, autor czwartego rozdzia∏u, jest specjalistà w dziedzinie zarzàdzania
finansami przedsi´biorstw. Omawiany rozdzia∏ prezentuje wysoki pozim naukowy, wa˝ne jest
to, ˝e znalaz∏y si´ tu przyk∏ady opisujàce wybrane zagadnienia strategii finansowej w polskich
przedsi´biorstwach.
TreÊç rozdzia∏u uk∏ada si´ w logicznà ca∏oÊç. Autor najpierw omawia wybór strategii finansowej, nast´pnie analizuje koszty i êród∏a finansowania, a dalej omawia przep∏ywy finansowe zwiàzane z decyzjami inwestycyjnymi oraz minimalizowanie kosztów zwiàzanych z ryzykiem kursowym. Przedstawione rozwa˝ania o charakterze teoretycznym znajdujà praktyczne zastosowanie w dwóch zaprezentowanych przyk∏adach wyboru strategii finansowej przez
polskie przedsi´biorstwa. Jest to wartoÊciowa cz´Êç o charakterze aplikacyjnym.
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Rozdzia∏ czwarty uwa˝am za interesujàcy i wartoÊciowy z punktu widzenia badaƒ prowadzonych w Polsce nad strategià finansowà naszych przedsi´biorstw.
Recenzowana ksià˝ka jest cennà pozycjà naukowà, uzupe∏niajàcà polskà literatur´ ekonomicznà o wa˝ne aspekty funkcjonowania przedsi´biorstw na rynku Êwiatowym. Przedstawione w recenzji uwagi nie wp∏ywajà na wysokà ocen´ poziomu merytorycznego pracy. Nie
jest to podr´cznik akademicki, bioràc jednak pod uwag´ wydawc´ i miejsce pracy autorów,
jestem przekonanay, i˝ rozprawa b´dzie wykorzystywana w procesie kszta∏cenia studentów
szkó∏ ekonomicznych. Z dydaktycznego punktu widzenia bardzo cenne jest podanie przez
autorów po ka˝dym rozdziale wyczerpujàcego wykazu literatury przedmiotu. Ksià˝ka jest
równie˝ cennà pozycjà dla praktyków ˝ycia gospodarczego, zajmujàcych si´ funkcjonowaniem przedsi´biorstw na rynkach mi´dzynarodowych.
Janusz Bilski

